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คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับงวดสามเดือนและเก ้าเดือน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560
สิน
กรรมการและผู ้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ในการประชุมครัง้ ที่ 16/2560 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
้ สุด วั นที่ 30 กันยายน 2560 ซึง่ ผ่า น
ได ้มีมติอ นุ มัต งิ บการเงิน ส าหรั บ งวดสามเดือ นและเก ้าเดือ น สิน
การสอบทานจากสานั กงานการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว โดยมีคาอธิบายและ
การวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ดังนี้
้ สุดวันที่ 30
คำอธิบำยและวิเครำะห์งบกำรเงิน ของฝ่ำยจ ัดกำร สาหรับงวดสามเดือนและเก ้าเดือน สิน
กันยายน 2560
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาสสาม และเก ้าเดือนของปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ
จานวน 79 ล ้านบาท และขาดทุนสุท ธิ 389 ล ้านบาท ซึง่ ขาดทุนลดลงจากช่ว งเดียวกันของปี 2559
ร ้อยละ 69 และร ้อยละ 18 ตามลาดับ
ผลกำรดำเนินงำนของ บมจ. อสมท และ บริษ ัทย่อย
หน่วย : ล ้านบาท (สอบทานแล ้ว)

รำยได้รวม
โทรทัศน์
วิทยุ
่ ใหม่
ธุรกิจสือ
โครงข่ายดิจต
ิ อล
ร่วมดาเนินกิจการ
ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญา
อืน
่ ๆ
้ ำ่ ยรวม
ค่ำใชจ
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิตอ
่ หุ ้น (บาท)
กำไร (ขำดทุน) ส่วนทีเ่ ป็นของ
ผูถ
้ อ
ื หุน
้ บริษ ัทใหญ่
กาไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อย

ก.ค.-ก.ย.
2560

ก.ค.-ก.ย.
2559

%YoY

เม.ย.-มิ.ย.
2560

768
316
207
17
103
104
12
9
875
(79)
(0.12)

660
342
220
30
-72
106
12
22
977
(257)
(0.37)

16
-8
-6
-43
243
-2
-58
-11
69
68

717
247
188
9
96
148
12
17
906
(164)
(0.23)

7
28
10
90
7
-30
-45
-3
52
50

(81)
2

(252)
(5)

68
133

(161)
(2)

50
165
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รำยได้รวม
โทรทัศน์
วิทยุ
่ ใหม่
ธุรกิจสือ
โครงข่ายดิจต
ิ อล
ร่วมดาเนินกิจการ
ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญา
อืน
่ ๆ
้ ำ่ ยรวม
ค่ำใชจ
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิตอ
่ หุ ้น (บาท)
กำไร (ขำดทุน) ส่วนทีเ่ ป็นของ
ผูถ
้ อ
ื หุน
้ บริษ ัทใหญ่
กาไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อย

หน่วย : ล ้านบาท (สอบทานแล ้ว)
ม.ค.-ก.ย.
ม.ค.-ก.ย.
%YoY
2560
2559
2,128
2,210
-4
794
878
-10
570
626
-9
38
129
-71
291
102
185
359
319
13
35
35
41
121
-66
2,608
2,796
-7
(389)
(477)
18
(0.56)
(0.67)
17
(387)
(2)

(463)
(14)

17
85

ภำพรวมอุตสำหกรรม
่ ยังคงมีก ารใช ้งบโฆษณาลดลงต่อ เนื่อ งจากไตรมาสก่อ น อีก ทั ง้ ไตรมาส 3 เป็ นช่ว ง
อุต สาหกรรมสือ
ฤดูกาลทีม
่ ก
ี ารใช ้งบโฆษณาต่า (low season) ของอุตสาหกรรม โดยบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย)
รายงานการใช ้งบโฆษณาในช่ว ง 9 เดือ นปี 2560 มีจ านวน 79,025 ล า้ นบาท ลดลงร อ้ ยละ 8.7
่ ประเภทสิง่ พิมพ์ได ้แก่ นิตยสารและหนั งสือพิม พ์
เมือ
่ เทียบ ปี 2559 งบโฆษณาลดลงมากที่สุด ในสือ
่ หลักเช่น โทรทัศน์ และวิทยุ ต่างก็มอ
สาหรับสือ
ี ัตราการใช ้งบโฆษณาทีล
่ ดลงเช่นกัน โดยโทรทัศน์ ใน
่ วิทยุงบโฆษณา
ระบบ อะนาล็ อกลดลงร ้อยละ 16.6 ขณะทีโ่ ทรทัศน์ระบบดิจท
ิ ัลเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 3.3 สือ
ลดลงร ้อยละ 17.8 เมื่อ เทีย บกั บ ช่ว งเดีย วกั น ของปี ก่อ น ในขณะที่ส ื่อ ภายนอกเช่น โรงภาพยนตร์,
่ บนรถบริการสาธารณะ, สือ
่ โฆษณากลางแจ ้ง, และสือ
่ ในร ้านค ้า มีการใช ้งบโฆษณาเพิม
สือ
่ สูงขึน
้

สื่อที่มีมูลค่ าโฆษณาเพิ่มขึน้ ใน
ช่ วงเก้ าเดือนของปี 2560

สื่อที่มีมูลค่ าโฆษณาลดลงใน
ช่ วงเก้ าเดือนของปี 2560
17%
32,495

3%
17,222

21%
5,113

13%
4,728

16%

34%

18%

18%

2,325

3,406

4,561
737

22%
36%

13%

5,826

(หน่ วย: ล้ านบาท)

1,450

1,162

(หน่ วย: ล้ านบาท)
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รำยได้รวม
่ ดัง้ เดิมอย่าง โทรทัศน์และวิทยุ ส่งผลต่อการ
จากการใช ้งบโฆษณาทีล
่ ดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสือ
ดาเนินงานของ บมจ. อสมท ค่อนข ้างมาก เนื่องจาก ธุรกิจโทรทัศน์ และธุรกิจวิทยุ เป็ นธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ ซึง่ ทัง้ 2 ธุรกิจ สร ้างรายได ้ให ้กับบริษัทฯ มากกว่าร ้อยละ 64 ของรายได ้ทัง้ หมด โดยในช่วง
้ จ านวน 2,128 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 4
9 เดือ นแรกของปี 2560 บมจ.อสมท มีร ายได ้รวมทั ง้ สิน
จากช่วงเดียวกันของปี กอ
่ น โดยมีโครงสร ้างรายได ้จากธุรกิจต่างๆ ดังนี้
 ธุรกิจโทรทัศน์ ร ้อยละ 37
 ธุรกิจวิทยุ ร ้อยละ 27
 ธุรกิจร่วมดาเนินกิจการ (สัมปทาน) ร ้อยละ 19
 รายได ้จากการให ้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพืน
้ ดินระบบดิจต
ิ อล (BNO) ร ้อยละ 14
่ ใหม่ (สือ
่ ออนไลน์ตา่ ง ๆ ของ อสมท และโทรทัศน์ดาวเทียม MCOT Satellite Network)
 ธุรกิจสือ
ร ้อยละ 2
 รายได ้อืน
่ ๆ ร ้อยละ 2
โครงข่ำยดิจต
ิ อล
(BNO)
14%

่ ใหม่, 2%
สือ
อืน
่ ๆ, 2%

ร่วมดำเนินกิจกำร
(สัมปทำน), 19%

โทรทัศน์, 37%

วิทยุ, 27%

โครงสร ้ำงรำยได ้ บมจ.อสมท งวด 9 เดือน ปี 2560

อย่างไรก็ตาม บริษัทได ้เพิม
่ ช่องทางในการหารายได ้ให ้หลากหลายขึน
้ รวมถึงการปรับรูปแบบในการหา
รายได ้จากธุ ร กิจ หลั ก และใช ้สิน ทรั พ ย์ท ี่ม ีอ ยู่ใ ห ้เกิด ประโยชน์ สู ง สุด ซึง่ ทางฝ่ ายจั ด การได ้อธิบ าย
รายละเอียดการดาเนินงาน รวมทัง้ มาตรการปรับเปลีย
่ นเพือ
่ พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
ต่างๆ ดังนี้
ธุรกิจโทรท ัศน์
บมจ. อสมท มีรายได ้จากธุรกิจโทรทัศน์ชว่ ง 9 เดือนของ ปี 2560 จานวน 794 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ
10 เมื่อ เที ย บกั บ ช่ว งเดีย วกั น ของปี 2559 โดยเป็ นรายได ใ้ นไตรมาสสาม จ านวน 316 ล า้ นบาท
ซึง่ เพิ่ม ขึ้น ร อ
้ ยละ 28 เมื่อ เที ย บกั บ ไตรมาสที่ ผ่ า นมา ปี 2560 ธุ ร กิจ โทรทั ศ น์ ข อง บมจ. อสมท
มีโครงสร ้างรายได ้แยกประเภทดังนี้
 รายได ้จากการขายโฆษณาคิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 43
 รายได ้จากค่าเช่าเวลา คิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 10
 รายได ้จากโครงการภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจคิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 42
 รายได ้จากการดาเนินงานอืน
่ คิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 5
แม ้ว่ารายได ้ขายโฆษณาจากกลุ่ม ลูกค ้าเอเจนซี ซึง่ เดิมเคยเป็ นแหล่งรายได ้หลัก ของธุรกิจโทรทัศ น์
จะลดลงตามแนวโน ้มของอุตสาหกรรม แต่ในไตรมาสสาม บมจ.อสมท มีรายได ้จากการประชาสัมพันธ์
โครงการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเพิม
่ ขึน
้ ค่อนข ้างมาก จากการที่ บมจ. อสมท ได ้ปรับกลยุทธ์การขายให ้มี
“อสมท โปร่ งใส ห่ างไกลคอร์ รัปชั่น ทุกคนต้ องช่ วยกัน ร่ วมสร้ างสรรค์ ความยั่งยืน”
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
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ความคล่องตัวและหลากหลาย รวมถึงการเสนอโครงการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ของภาครัฐมาก
ขึน
้ ทาให ้รายได ้ธุรกิจโทรทัศน์ในไตรมาสสามเพิม
่ ขึน
้ ถึงร ้อยละ 28 จากไตรมาสก่อนหน ้า
ขณะเดียวกันช่อง 9 MCOT HD (หมายเลข 30) ได ้ลดสัดส่วนรายการวาไรตีท
้ ต
ี่ ้นทุนผลิตสูง และปรับผัง
่ น ซีรย
รายการตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม โดยเพิม
่ รายการประเภท เอเชีย
ี ์ หลายช่วงเวลา อาทิ เวลา 13.30 –
15.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์, เวลา 14.00 – 16.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และเวลา 22.00 – 23.30
น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ รวมถึงการนาเสนอรายการกีฬา เช่น ฟุตบอลคาราบาวคัพ จากความชัดเจน
่ ง9
ของผังรายการและรูปแบบรายการทีน
่ าเสนอทาให ้ความนิยมรายการ (Rating) ของสถานีโทรทัศน์ชอ
่ ันดับ 10 ในเดือนกันยายน และ
MCOT HD ปรับตัวในทางทีด
่ ข
ี น
ึ้ โดยได ้ขยับจากอันดับที่ 13 ขึน
้ มาสูอ
วางเป้ าหมายทีจ
่ ะขยับอันดับความนิยมขึน
้ เป็ นอันดับ 8 ในระยะเวลาอันใกล ้
ช่อง MCOT Family อยูร่ ะหว่างการปรับรูปแบบรายการ และเพิม
่ ช่องทางในการหารายได ้ โดยจะเปลีย
่ น
่ เป็ น MCOT 14 และจะเริม
ชือ
่ ทดลองออกอากาศรายการรูปแบบใหม่ในไตรมาสถัดไป
ธุรกิจวิทยุ
รายได ้จากธุรกิจวิทยุ ในรอบ 9 เดือนของปี 2560 มีจานวน 570 ล ้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของ
ปี กอ
่ น ร ้อยละ 9 แต่ดก
ี ว่าภาพรวมของตลาดวิทยุ ทีล
่ ดลงถึงร ้อยละ 17.8 รายได ้ในไตรมาสสามปี 2560
จานวน 207 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 10 เมือ
่ เทียบกับไตรมาสทีผ
่ ่านมา โดยเพิม
่ จากรายได ้ขายเวลา
โฆษณาในวิทยุสว่ นกลางคลืน
่ ลูกทุ่งมหานคร FM 95 MHz, คลืน
่ Active Radio FM 99 MHz และเริม
่
กลับมารับรู ้รายได ้จากคลืน
่ Mellow FM 97.5 MHz ในเดือนกรกฎาคม หลังจากยุตอ
ิ อกอากาศคลืน
่
Seed MCOT ตัง้ แต่ต ้นปี 2560
ธุรกิจวิทยุ อสมท มีโครงสร ้างรายได ้ดังนี้
 รายได ้จากวิทยุในส่วนกลาง ร ้อยละ 69
 รายได ้จากวิทยุในส่วนภูมภ
ิ าค ร ้อยละ 29
 รายได ้จากโครงการ (หน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ) และรายได ้จากการจัดกิจกรรม ร ้อยละ 2
สาหรับคลืน
่ วิทยุทม
ี่ ผ
ี ลงานโดดเด่น มีรายได ้สูงสุดในไตรมาสทีผ
่ ่านมา ได ้แก่ คลืน
่ ลูกทุ่งมหานคร FM
95 MHz, คลืน
่ ความคิด FM 96.5 MHz, คลืน
่ ความคิด FM 100.5 MHz News Network และ MET 107
MHz ตามลาดับ
นอกจากนี้ บมจ. อสมท ยังได ้พัฒนาและต่อยอดธุรกิจ ด ้วยการผลิตเนื้อหารายการ (content) ใหม่ๆ
โดยใช จ้ ุ ด แข็ ง ของผู ด
้ าเนิ น รายการทางวิท ยุ น ามาออกอากาศทางสื่ อ โซเชีย ล เช่ น รายการ
Talk Together ทีส
่ ามารถติดตามได ้ทางเฟซบุค แฟนเพจ MCOT Radio Network เพือ
่ เพิม
่ การเข ้าถึง
ของผู ้ฟั งในทุกกลุม
่ อายุ
ื่ ใหม่
ธุรกิจสอ
่ ใหม่ ประกอบด ้วย 1) รายได ้จากธุรกิจการให ้เช่าช่องรายการบนดาวเทียม และ 2) รายได ้
รายได ้ธุรกิจสือ
่
จากสือออนไลน์ต่างๆ โดยในช่วง 9 เดือน ปี 2560 มีรายได ้จ านวน 38 ล ้านบาทลดลงเมือ
่ เทียบกับ
ปี 2559 เนื่ อ งจากบริษั ทฯ ยุต ก
ิ ารให ้บริก ารเช่า ช่อ งสั ญ ญาณดาวเทีย มในระบบ Ku-Band ตั ง้ แต่
กรกฏาคม 2559 ที่ ผ่ า นมา หากพิจ ารณาเฉพาะไตรมาสสามปี 2560 บริษั ทฯมี ร ายได จ้ านวน
17 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ จากไตรมาสก่อนถึงร ้อยละ 90 เนือ
่ งจากบริษัทฯสามารถหาลูกค ้าเช่าช่องรายการใน
่ ออนไลน์ จากการนาคอนเทนท์ท ี่
ระบบ C-Band ได ้เพิม
่ ขึน
้ และรายได ้ที่เพิม
่ จากการให ้บริก ารในสือ
่ ออนไลน์ เช่น YouTube, Website
บริษัทเป็ นเจ ้าของลิขสิทธิเ์ ผยแพร่ทางสือ
ธุรกิจร่วมดำเนินกิจกำร
รายได ้จากธุรกิจร่วมดาเนินกิจการในช่วง 9 เดือน จานวน 359 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ จากช่วงเดียวกันของ
ปี กอ
่ น ร ้อยละ 13 และเป็ นรายได ้ไตรมาสสามจานวน 104 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 2 จากปี กอ
่ น เนือ
่ งจาก
ิ เครือ
ั่ ส์
มีการบันทึกทรัพย์สน
่ งส่งสัมปทานเพิม
่ จาก บมจ. ทรูวช
ิ น
ธุรกิจกำรให้บริกำรโครงข่ำยโทรท ัศน์ระบบดิจต
ิ อล (BNO)
รายได ้จากธุรกิจการให ้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจต
ิ อล 9 เดือนปี 2560 จานวน 291 ล ้านบาท
เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 185 จากปี 2559 โดยเป็ นรายได ใ้ นไตรมาสสามจ านวน 103 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ จาก
ไตรมาสสอง ปี 2560 ร ้อยละ 7 ส่วนหนึ่งเป็ นการได ้รั บเงินสนั บ สนุ นค่าใช ้จ่า ยในการส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ทใี่ ห ้บริการเป็ นการทั่วไปผ่านสัญญาณดาวเทียม จาก กสทช รวมถึงการเพิม
่ ขึน
้ ของค่าบริการ
“อสมท โปร่ งใส ห่ างไกลคอร์ รัปชั่น ทุกคนต้ องช่ วยกัน ร่ วมสร้ างสรรค์ ความยั่งยืน”
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
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สิง่ อานวยความสะดวก ปั จจุบันโครงข่ายฯ ของ บมจ. อสมท ครอบคลุมพืน
้ ทีม
่ ากกว่าร ้อยละ 90 ของ
่
ครั ว เ รื อ นทั่ ว ประเ ทศ ซึง เป็ นไปตา มกรอบระยะเ ว ลา ของคณะกรรมก ารกิ จ ก ารก ระจา ยเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
้ ำ่ ยรวม
ค่ำใชจ
บมจ. อสมท มีค่า ใช ้จ่ายรวมในช่วง 9 เดือ นของปี 2560 จ านวน 2,608 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 7
เมือ
่ เทียบกับ ช่ว งเดียวกันของปี 2559 ค่า ใช ้จ่า ยด าเนินงานด ้านโทรทั ศ น์แ ละวิท ยุ จ านวน 1,834
ล ้านบาท คิด เป็ นร ้อยละ 70 ของค่า ใช ้จ่า ยทั ง้ หมด ซึง่ บมจ.อสมท บริห ารค่า ใช ้จ่ า ยในส่ว นนี้ไ ด ้มี
ประสิทธิภาพมากขึน
้ จากการทีบ
่ ริษัทสามารถควบคุมค่าใช ้จ่ายในการผลิตรายการ โดยปรับลดรายการที่
ต ้นทุนการผลิตสูง ทาให ้ค่าใช ้จ่ายจากการดาเนินงานดังกล่าวลดลง ร ้อยละ 7 เมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกัน
้จ่
้จ่
ของปี 2559 นอกจากนี้ ยั ง ควบคุ ม ค่ า ใช า ยอย่ า งจริง จั ง ส่ ง ผลให ค
้ ่ า ใช า ยขายลดลงร อ้ ยละ 27
และค่าใช ้จ่ายบริหาร ลดลงร ้อยละ 5 เมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
แม ้ว่ารายได ้รวม 9 เดือนปี 2560 จะต่ากว่าในปี 2559 แต่จากการควบคุมและบริหารค่าใช ้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน
้ ทาให ้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 389 ล ้านบาท โดยขาดทุนลดลงจากปี ทผ
ี่ า่ นมาถึง
ร ้อยละ 18 เฉพาะในไตรมาสสาม มีผลขาดทุนสุทธิสาหรับงวดจานวน 79 ล ้านบาท ซึง่ ผลขาดทุนลดลง
และการดาเนินงานดีขน
ึ้ จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ถึงร ้อยละ 69
ิ และส่วนของผูถ
้ น
สินทร ัพย์ หนีส
้ อ
ื หุน
้

สินทรัพย์
ิ
หนีส
้ น
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

หน่วย : ล ้านบาท (สอบทานแล ้ว)
30 ก ันยำยน 2560 31 ธ ันวำคม 2559
9,240
3,071
6,169

10,199
3,633
6,566

ิ ทรัพย์รวม 9,240 ล ้านบาท หนี้สน
ิ จานวน 3,071 ล ้านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัท มีสน
และมีสว่ นของผู ้ถือหุ ้นจานวน 6,169 ล ้านบาท โดยสรุปงบแสดงฐานะทางการเงินยังสะท ้อนถึงสถานะที่
มัน
่ คงของบริษัทดังเช่นทีผ
่ า่ นมา
จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล)
รองกรรมการผู ้อานวยการใหญ่ และปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีห
่ วั หน ้าเจ ้าหน ้าทีด
่ ้านการเงิน
ผู ้มีอานาจรายงานสารสนเทศ

ส่วนนั กลงทุนสัมพันธ์
โทร 0 2201 6388
โทรสาร 0 2245 1854
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